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RESUMO 

Introdução: Alterações do desempenho funcional, assim como da mobilidade, 

equilíbrio, amplitude de movimento e força muscular dos membros inferiores são 

associados à maior ocorrência de quedas em idosos. Entender como esses fatores se 

relacionam é importante para a prevenção. Objetivo: Explorar a associação entre o 

desempenho funcional, número de quedas, auto eficácia em evitar quedas, e 

mobilidade em idosos da comunidade. Método: Estudo observacional exploratório 

transversal, com amostra não probabilística, parte do projeto: ”Perfil clínico-funcional 

de idosos comunitários moradores dos municípios de Belo Horizonte e Diamantina”, 

que incluiu idosos, sem distinção de raça e/ou classe social. Excluíram-se aqueles 

com incapacidade de realizar os testes e, alterações cognitivas de acordo com a 

escolaridade (Mini-exame de estado mental). Os participantes auto informaram a 

ocorrência de quedas, responderam ao Falls Efficacy Scale - International e 

realizaram os testes de desempenho funcional (Short Physical Performance Battery) e 

mobilidade (Timed up and go). Análise estatística pelo teste de correlação de 

Spearman. Nível de significância de 5%. Resultados: Participaram 173 idosos (71,8 ± 

6,2 anos). Considerando o desempenho funcional houve associação fraca, negativa 

com número de quedas (rho= -0,2; p= 0,023); com a autoeficácia em evitar quedas 

(rho= -0,3; p= 0,001); e, moderada, negativa com a mobilidade (rho= -0,5; p= 0,001). 

Conclusões: Os resultados confirmaram a literatura, indicando que aqueles com 

melhor desempenho funcional apresentaram menor número de quedas, melhor 

autoeficácia em evitá-las e melhor mobilidade. Neste contexto, deve-se incentivar 

medidas preventivas e de promoção de saúde, visando melhora do desempenho 

funcional, com objetivo de minimizar a ocorrência de quedas. 

Palavras-chave: Idoso. Acidentes por quedas. Eficiência. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Changes in functional performance, as well as mobility, balance, range 

of motion and lower limb muscle strength are associated with greater vulnerability to 

falls in the elderly. Understanding how these factors relate is important for prevention. 

Objective: To explore the association between functional performance, number of 

falls, self-efficacy in avoiding falls,and mobility in the elderly in the community. 
Method: Cross-sectional observational study, with non-probabilistic sample, part of 

the project: "Clinical-functional profile of community-dwelling elderly people in the 

municipalities of Belo Horizonte and Diamantina", which included elderly people, 

regardless of race and/ or social class. We excluded those with inability to perform 

tests and cognitive changes according to schooling (Mini Mental State Examination). 

Participants reported falling events, responding to the Falls Efficacy Scale - 

International, and performing the "Short Physical Performance Battery" and "Timed up 

and go" tests. Statistical analysis by the Spearman correlation test. Significance level 

of 5%. Results: 173 elderly (71.8 ± 6.2 years) participated. Considering the functional 

performance, there was a weak association, negative with number of falls (rho = -0.2; 

p = 0.023); with self-efficacy in avoiding falls (rho = -0.3; p = 0.001); and, moderate, 

negative with mobility (rho = -0.5, p = 0.001). Conclusions: The results confirmed the 

literature, indicating that those with better functional performance had fewer falls, 

better self-efficacy in avoiding them, and better mobility. In this context, preventive and 

health promotion measures should be encouraged, aiming at improving functional 

performance, in order to minimize the occurrence of falls. 

Keywords: Elderly. Accidents by falls. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desempenho funcional é conceituado, de acordo com Costa et al. (2017), como a 

potencialidade para desempenhar as atividades de vida diária (AVD) sem 

necessidade de ajuda. Estas atividades abrangem as básicas e instrumentais de vida 

diária. No entanto, no processo de envelhecimento ocorre uma redução das reservas 

fisiológicas, acarretando em diminuição da força muscular, amplitude de movimentos 

articulares, déficit de mobilidade e equilíbrio, entre outras. Estas alterações, de forma 

isolada ou associada, acabam por influenciar na capacidade de desempenhar 

atividades e, na qualidade de vida do idoso. A diminuição do desempenho funcional é, 

portanto, um fator de maior susceptibilidade para risco de quedas e fraturas, além da 

maior dependência e maior risco de institucionalização. 

As quedas são definidas, de acordo com DROOTIN (2011) como um “contato não 

intencional com a superfície de apoio, resultante da mudança de posição do indivíduo 

para um nível inferior à sua posição inicial, sem que tenha havido fator intrínseco 

determinante ou acidente inevitável e sem perda de consciência”. Assim, as quedas 

são fenômenos que ocorrem com grande frequência e que acomete um número 

considerável de idosos anualmente (LUSARDI et al., 2017), sendo consideradas um 

problema de saúde pública associado a uma maior morbidade, mortalidade, 

implicações socioeconômicas e sobrecarga nos sistemas de saúde. 

Segundo o DATASUS, no período de 2010 a 2016 foram registrados, no Brasil, 

61.171 óbitos decorrentes de quedas, em indivíduos coma faixa etária de 60 anos ou 

mais. Além disto, no período de janeiro de 2010 a abril de 2018, foram totalizadas 

802.375 internações de indivíduos nessa mesma faixa etária, devido a eventos 

relacionados às quedas. Noohu, Dey e Hussain (2014) ressaltaram alguns fatores 

modificáveis no tratamento das quedas como distúrbios da marcha, de equilíbrio e o 

déficit de força muscular. Estes fatores assumem o segundo lugar como causas de 

quedas em idosos. 

Por outro lado, as quedas também impactam na esfera psicológica, visto que podem 

desencadear a síndrome pós-queda, cujos sintomas incluem a insegurança e 

ansiedade frente a uma suposta nova queda (FALSARELLA; GASPAROTTO e 

COIMBRA, 2014; PERRACINI e RAMOS, 2002). Além disto, pode ocorrer o medo de 

cair que restringem as atividades, a independência e confiança, levando a piora da 
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saúde mental, depressão e redução da qualidade de vida (KUMAR et al., 2014). E 

ainda, as quedas podem levar à fratura do colo do fêmur, risco de institucionalização 

ou até mesmo morte e restrição de atividade e participação.  

Em relação à etiologia alguns autores consideram que as quedas são de caráter 

multifatorial, com contribuição de fatores intrínsecos e extrínsecos (FALSARELLA; 

GASPAROTTO e COIMBRA, 2014, DA SILVA-GAMA; GÓMEZ-CONESA, 2008). 

Quanto às características individuais, pode-se incluir como fatores de risco a 

presença de antecedente de quedas; sexo, sendo o feminino mais comum na 

comunidade e o masculino, nas instituições; sarcopenia; déficits na marcha; 

incapacidade funcional; alterações cognitivas; excesso de atividade física (explicada 

pela exposição às situações desafiantes) e a polifarmácia (mais de 4 medicamentos 

que, possivelmente, podem levar às reações adversas, interações entre tais além do 

risco de utilização inadequada) (FALSARELLA; GASPAROTTO e COIMBRA, 2014, 

DA SILVA-GAMA; GÓMEZ-CONESA, 2008, PERRACINI e RAMOS, 2002, WOO 

2017). Além destas, há influência de fatores socioeconômicos como baixa renda 

salarial, baixo nível de escolaridade, déficit de apoio social e de condições de vida, 

morar sozinho, assim como fatores ambientais, tais como ausência de suporte como 

corrimãos e barras em locais como banheiro, escadas, iluminação diminuída e 

superfícies irregulares (FALSARELLA; GASPAROTTO e COIMBRA, 2014). 

Por outro lado, sabe-se que as quedas ocasionais são oriundas de fatores extrínsecos 

e, as quedas recorrentes, são atribuídas à associação entre fatores intrínsecos e o 

risco proporcionado pelo ambiente (FALSARELLA; GASPAROTTO e COIMBRA, 

2014). Assim, dentre os fatores de risco mencionados, os mais frequentes e que 

estão associados à maior vulnerabilidade a um novo episódio de queda são o 

histórico de queda, sexo feminino, déficit visual e fatores ambientais dificultadores (DA 

SILVA-GAMA; GÓMEZ-CONESA, 2008, DE ALMEIDA et al., 2012). E ainda, também 

estão associadas à maior incidência de quedas algumas condições de saúde ou 

doenças crônicas degenerativas, como obesidade, diabetes, hipertensão e 

neoplasias. Portanto, considerando os fatores contribuintes para quedas citados e 

suas consequências, a avaliação destes é de extrema importância para medidas 

preventivas e de reabilitação.  
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Na prática clínica, alguns testes são propostos para avaliar os comprometimentos de 

mobilidade e desempenho funcional que podem estar relacionados com a ocorrência 

de quedas. Assim, alguns autores buscaram identificar associações das quedas com 

comprometimentos funcionais, na tentativa de esclarecer a presença de fatores de 

risco para este fenômeno (VERONESE et al., 2014). Singh et al. (2015) 

demonstraram não ser possível realizar a estratificação do risco de queda por meio de 

testes funcionais. No entanto, os autores relataram a importância da estimativa de 

risco para prevenção de incapacidades e mortalidade, em idosos, assim como a 

redução de custos relacionados aos serviços de saúde. No sentido contrário, Ward et 

al. (2009) demonstraram que testes de desempenho funcional poderiam ser utilizados 

como auxilio para rastreio da ocorrência de quedas, caracterizando o risco em alto ou 

baixo. Na realidade, ainda não existem evidências que justifiquem fatores causais de 

forma direta e consequências. Pode-se questionar ainda qual o impacto das quedas 

em relação ao desempenho funcional, como ao contrário, o impacto de alterações do 

desempenho funcional na ocorrência de quedas. 

Estas controvérsias apontam para a importância deste fenômeno e o impacto para a 

saúde dos idosos, tendo em vista os principais fatores de risco que podem ser 

prevenidos e modificados com intervenções. Da mesma forma, indicam uma 

necessidade de explorar melhor estas associações, no intuito de identificar a 

ocorrência do fenômeno em populações específicas. Silva; Pedraza; Menezes (2015) 

indicaram que o declínio da função física poderia ser um importante indicador de 

fragilidade, dependência e maior risco de institucionalização, em idosos, justificando a 

importância do processo de avaliação. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi explorar a associação entre o desempenho 

funcional, número de quedas, auto eficácia em evitar quedas e mobilidade em idosos 

da comunidade. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo observacional exploratório transversal que faz parte do projeto: 

“Perfil clínico-funcional de idosos comunitários moradores dos municípios de Belo 

Horizonte e Diamantina”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE 14129513.7.1001.5149). Todos os 

participantes foram informados dos procedimentos, riscos e benefícios e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados nos 

laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por pesquisadores treinados previamente. Os dados 

apresentados aqui são referentes às variáveis de interesse para responder ao objetivo 

deste trabalho.  

 

2.2 Amostra 

Amostra não probabilística que incluiu idosos, acima de 60 anos, sem distinção de 

sexo, raça e/ou classe social, que tinham condição de se deslocar até o local da 

coleta de dados. Os critérios de exclusão consideraram aqueles que apresentaram 

suspeita de alterações cognitivas detectadas pelo Mini Exame do Estado Mental, 

versão brasileira Bertolucci et al. (1994), com pontos de corte de acordo com a 

escolaridade; doenças musculoesqueléticas em quadros agudos que inviabilizasse a 

realização dos testes; presença de sequelas neurológicas; marcha dependente. 

 

2.3 Instrumentos e medidas 

A caracterização da amostra foi feita por meio de informações auto relatadas, 

coletadas por um questionário com dados clínicos e sociodemográficos (Anexo1).  A 

ocorrência de quedas foi identificada por meio da seguinte pergunta: “O Sr (a) caiu 

nos últimos seis meses?”, sendo registradas as respostas afirmativas e/ou negativas.  

O desempenho funcional foi avaliado por meio do Short Physical Performance Battery 

(SPPB), desenvolvido por Guralnik et al., (1994). Este teste tem a finalidade de avaliar 

o desempenho de MMII de maneira que abranja o indivíduo em suas diferentes 
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dimensões de forma padronizada e concreta. Além disso, segundo Nakano, 2007 tem 

sido utilizado com o objetivo de realizar o rastreamento de idosos com risco de 

desenvolver incapacidades futuras. O teste consiste em três etapas: equilíbrio estático 

em ortostatismo, velocidade da marcha e, força muscular de MMII por meio do teste 

de levantar e sentar da cadeira. Sua pontuação final varia de zero (pior desempenho) 

a doze (melhor desempenho). O instrumento foi adaptado para o Brasil por Nakano 

(2007), demonstrando boa confiabilidade de equivalência, estabilidade e consistência 

interna. 

A mobilidade foi avaliada pelo Timed up and go (TUG) desenvolvido por Podsiadlo & 

Richardson, (1991). O teste consiste em ações consideradas presentes no dia-a-dia 

de caráter fundamental para mobilidade independente, sendo, portanto, avaliado o ato 

de levantar de uma cadeira com apoio de braços, caminhar por 3 metros, realizar um 

giro de 180°, caminhar de volta e sentar-se novamente na cadeira. Os indivíduos são 

classificados de acordo com o tempo de execução da seguinte forma: i) independente 

se o tempo for menor que 10 segundos, ii) independente em transferências básicas se 

o tempo for menor que 20 segundos e iii) depende em atividade de vida diária e na 

mobilidade se o tempo for maior que 30 segundos. Podsiadlo & Richardson (1991) 

demonstraram alta confiabilidade (ICC = 0,98) do mesmo para idosos. 

A autoeficácia em evitar quedas foi avaliada por meio da Falls Efficacy Scale – 

International (FES-I), desenvolvido por Tinetti; Richman e Powell (1990). Esta é uma 

escala composta por 16 atividades, nas quais o indivíduo deve relatar o medo de cair 

quando estas são executadas. As possíveis respostas são: nenhuma preocupação 

em cair (1 ponto), pouca preocupação em cair (2 pontos), muita preocupação em cair 

(3 pontos) e extrema preocupação em cair (4 pontos). Desta forma, o escore total 

pode variar entre 16 (ausência de preocupação) a 64 pontos (preocupação extrema). 

Valores menores que 23 pontos indicam possíveis quedas esporádicas e valores 

superiores a 31 indicam possíveis quedas recorrentes. 

 

2.4 Análise estatística  

Os dados foram apresentados por meio de medidas de tendência central e dispersão. 

A análise da normalidade dos dados foi por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. A 
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análise das associações foi por meio do teste de correlação de Spearman. Nível de 

significância de 5%. 
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3 RESULTADOS  

Participaram deste estudo, 173 idosos (71,8 ± 6,16 anos). A maioria era do sexo 

feminino (85,5%), casados (42,2%) e se auto declararam não-caidores (80,9 %). 

Metade da amostra (50,3%) relatou não realizar atividade física. Em relação à 

presença de sintomas depressivos, 81,5% dos idosos estavam abaixo da nota de 

corte para sintomas depressivos. A Tabela 1 apresenta dados clínicos e 

sociodemográficos que caracterizam a amostra. 

 

Tabela 1. Dados clínicos e sóciodemográficos da amostra total (n= 173) 

Caracteristicas da amostra Média (SD) 
(n= 173) 

Idade, anos 71,8 (6,2) 

Escolaridade, anos 5,2 (4,1) 

Comorbidade, número 2,6 (1,7) 

Medicamentos, número 3,3 (2,4) 

Indice de massa corpórea, Km/m2 27,2 (4,9) 

FES-I, escore 23,9 (6,5) 

TUG, segundos 10,8 (3,4) 

SPPB, escore total 9,9 (2,0) 

FES-I= Falls Efficacy Scale-International; TUG = Timed Up and Go; SPPB=Short Physical Performance 

Battery 

 

Em relação à análise de correlação, os resultados demonstraram uma associação 

fraca, negativa, significativa do desempenho funcional com a ocorrência de quedas e 

com a auto eficácia em evitar quedas, indicando que aqueles em melhor desempenho 

funcional, caíam menos e eram mais eficazes em evitar as quedas. Por outro lado, 

houve associação moderada, negativa do desempenho funcional com a mobilidade, 

apontando também que aqueles em melhor desempenho eram mais independentes 

em relação à mobilidade (TABELA 2). 
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Tabela 2. Valores da correlação e significância entre o desempenho funcional, 

ocorrência de quedas, mobilidade e autoeficácia em evitar quedas (n= 173) 

Variáveis  Quedas 
rho (valor p) 

TUG 
rho (valor p) 

FES-I 
rho (valor p) 

SPPB - 0,17 

(0,02) 

- 0,46 

(> 0,001) 

- 0,31 

(> 0,001) 

FES-I= Falls Efficacy Scale-International; TUG = Timed Up and Go; SPPB=Short Physical Performance 

Battery 
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4 DISCUSSÃO  

Esse estudo teve como objetivo verificar a associação entre o desempenho funcional, 

mobilidade, ocorrência de quedas e auto eficácia em evitar as quedas, em idosos da 

comunidade. Os resultados demonstraram que aqueles com melhor desempenho 

funcional relataram menor ocorrência de quedas, apresentaram melhor mobilidade e 

melhor auto eficácia em evitar quedas. Estes resultados confirmaram o pressuposto 

que apontam que a capacidade funcional deve ser considerada um indicador de 

saúde e de qualidade de vida para o idoso (SILVA, PEDRAZA & MENEZES, 2015). 

Estes autores apontaram para a importância da capacidade funcional considerar 

aspectos como independência e desempenho nas atividades de vida diária. 

Neste contexto, o SPPB, utilizado aqui como medida de desempenho funcional, tem 

sido considerado um dos testes com maior valor preditivo para vários desfechos de 

saúde, em idosos. Veronese et al. (2014) demonstraram uma boa associação entre o 

SPPB e o indicativo de fragilidade global e, ressaltaram ser um método simples, 

padronizado, confiável e com boa aplicabilidade clínica para ambos os sexos. Da 

mesma forma, Kim et al. (2017) concluíram que o SPPB tem correlação com histórico 

prévio de quedas. No presente estudo, a associação mesmo que fraca, mas 

significativa com todas as variáveis estudadas, apontaram para a importância deste 

teste na avaliação dos idosos. Portanto, esta pode ser uma importante ferramenta na 

predição de quedas e associação com outros testes, considerando que, quanto o 

maior desempenho na pontuação do SPPB, menor será a possibilidade de quedas, 

menor a pontuação no FES-I e menor a pontuação no TUG.  

E ainda, estudos de associações entre testes que avaliaram constructos específicos 

têm sido apresentado na literatura atual. Um exemplo é o estudo de Singh et al. 

(2015) que demonstrou correlação fraca significativa entre a mobilidade e o 

desempenho funcional. No entanto, os autores apontaram que testes de mobilidade, 

como o TUG, não seriam preditores de quedas. Neste caso, é importante ressaltar 

que a mobilidade é um dos fatores apontados na etiologia e no risco, como um dos 

mais importantes para a ocorrência de quedas. Da mesma forma, de acordo com 

WOO (2017), a redução da mobilidade tem sido associada ao aumento do risco para 

quedas na presença da sarcopenia, aumentando o déficit na marcha e incapacidade 

funcional (FALSARELLA; GASPAROTTO e COIMBRA, 2014; DA SILVA-GAMA; 
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GÓMEZ-CONESA, 2008; PERRACINI; RAMOS, 2002). Por outro lado, Alexandre et 

al. (2012) apontaram que a maior vulnerabilidade à queda e idade poderiam justificar 

um desempenho mais baixo no teste, podendo, assim, ser realmente uma medida 

para rastreamento de quedas com boa aplicabilidade clínica. Desta forma, pode-se 

afirmar que a associação encontrada entre as variáveis, nos resultados deste estudo, 

pode ser um indicativo de perda funcional global, em cascata, que indiretamente pode 

aumentar o risco de quedas. 

Em relação a FES-I, sabe-se que aqueles que obtêm pontuações mais altas, 

apresentam maior medo de cair e, demonstram menor confiança em evitar as quedas. 

Greenberg (2012) defendeu que tal barreira psicológica pode estar presente com ou 

sem histórico de queda e, quando presente, é capaz de reduzir a mobilidade além da 

qualidade de vida, levando à restrição de participação e limitação de atividades. Soto-

Varela et al. (2015) relataram que o teste se faz de extrema importância para idosos 

que já apresentam múltiplas quedas, principalmente e, estes, costumam apresentam 

pontuações mais altas. Da mesma forma, Park et al. (2014) demonstraram que 

aqueles com pontuações no FES-I relacionadas à presença do medo de cair, 

obtiveram menor desempenho no SPPB e no TUG, além de apresentarem diminuição 

da força de preensão palmar. Os resultados deste estudo confirmaram este 

pressuposto. 

Algumas limitações devem ser apontadas neste estudo. Um exemplo é a coleta de 

dados em relação ao número de quedas ser através de auto relato dos indivíduos da 

amostra. O caráter retrospectivo permite a possibilidade de o relato não ser fidedigno 

por esquecimento de eventos importantes ou até mesmo o subestimar dos mesmos, 

podendo, portanto, interferir nas associações. Também podemos citar o fato da maior 

parte da amostra ser constituída por indivíduos do sexo feminino. Mulheres tem maior 

predisposição em desenvolver algumas doenças como osteoporose, e osteoartrite, 

que interferem diretamente no desempenho funcional e aumentam o risco de quedas. 

Sendo assim, essa desproporção entre os indivíduos da amostra sendo a maioria do 

sexo feminino, pode não refletir a realidade dentro de uma comunidade de idosos. 

Portanto, há necessidade de mais estudos que controlem de maneira efetiva as 

variáveis analisadas. 
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E finalmente, é importante ressaltar a aplicabilidade clínica dos resultados 

apresentados. Tendo em vista o formato do estudo, os resultados podem auxiliar na 

decisão clínica e geração de hipóteses em relação aos desfechos analisados e 

associados entre testes e em relação às quedas. Destaca-se também, como 

apresentado por Barry et al. (2014) em uma revisão sistemática, que é importante a 

não utilização de uma única ferramenta para o rastreio de idosos em risco de quedas, 

tendo em vista sua característica multifatorial e a busca por uma melhor acurácia 

diagnostica. Sendo assim, os testes podem identificar as dimensões relacionadas 

com quedas e desempenho funcional como a mobilidade e equilíbrio, podendo 

auxiliar, entretanto, na prevenção e promoção da saúde. 
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5 CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que aqueles com melhor desempenho funcional 

apresentaram menor número de quedas, melhor autoeficácia em evitá-las e melhor 

mobilidade. Neste contexto, deve-se incentivar uma avaliação identificando estes 

itens. Da mesma forma, são importantes as medidas preventivas e de promoção de 

saúde, visando melhora do desempenho funcional, com objetivo de minimizar a 

ocorrência de quedas. 
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ANEXO 1 

Questionário de dados clínico-sociodemográfico 
 

1)IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                                                                                           Identificação: 

 Data de nascimento: ____/____/_______                                   Idade: 

Escolaridade: 

Sexo:  (  )Feminino    (   )Masculino 

Endereço:                                                                                     

Telefone(s): 

 PSF:                                                                                Ambulatório: 

Data da avaliação __ / __/ ______ 

 

2)AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO (Mini-Exame do Estado Mental):  

Que dia é hoje?  ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que mês estamos?  ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que ano estamos?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que dia da semana estamos?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Que horas são agora aproximadamente?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que local nós estamos?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Que local é este aqui?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?   ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que cidade nós estamos?  ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Em que estado nós estamos?  ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Vou dizer 3 palavras e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir:  30.a- CARRO ( 1 ) Certo    
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30.b -  VASO 

 

30.c - TIJOLO 

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Gostaria que o(a) senhor(a) me dissesse quanto é:  

 

31.a - 100 – 7 _____ 

 

31.b -   93 – 7 _____ 

 

31.c.   86 – 7 _____ 

 

31.d.   79 – 7 _____ 

 

32.e.   72 – 7 _____ 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse 

agora há pouco? 

24.a. CARRO 

 

24.b. VASO 

 

24.c. TIJOLO 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Mostre um relógio e peça ao entrevistado que diga o nome.  ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Mostre uma caneta e peça ao entrevistado que diga o nome.  

 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de mim:  

NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. 

 

 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Agora pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no 

chão.  

Pega a folha com a 

mão correta 

 

Dobra corretamente 

 

Coloca no chão 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado   

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado   

Vou lhe mostrar uma folha onde está escrito uma frase. Gostaria que fizesse 

o que está escrito: FECHE OS OLHOS 

Mostrar a filipeta ( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 
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Gostaria que o(a) senhor(a) escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer 

uma, não precisa ser grande. 

Registrar em folha 

própria do 

questionário 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o(a) senhor(a) copiasse, tentando 

fazer o melhor possível.  

Registrar em folha 

própria do 

questionário 

( 1 ) Certo    

( 0 ) Errado 

Escore Total:                                        

Pontos de corte: 13 – analfabetos; 18 – 1 a 7 anos de estudo; 26 – 8 anos ou mais. Bertolucci et al. 

1994 

 

 

FRASE  

 

 

 

 

 

DESENHO 

 

 

 

3)AVALIAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA: 

Qual é o seu estado civil? 

(1) Casado (a) ou vive com companheiro (a) 

(2) Solteiro (a) 

(3) Divorciado (a) / Separado (a) 

(4) Viúvo (a) 

 

Qual sua cor ou raça? 

(1) Branca 

(2) Preta/negra 

(3) Mulata/cabocla/parda 

(4) Indígena  

(5) Amarela/oriental 

 

Trabalha atualmente?   
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(0) Não                           

(1) Sim;                                                 

.a - Se sim, o que o(a) senhor(a) faz (perguntar informações precisas sobre o tipo de ocupação): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

O(a) senhor(a) é aposentado(a)? 

(0) Não                           

(1) Sim 

 

O(a) senhor(a) é pensionista? 

(0) Não                           

(1) Sim 

 

Qual o valor da sua renda mensal em número de salários mínimos? ____________________ 

 

O(a) senhor(a) e sua (seu) companheira(o) consideram que têm dinheiro suficiente para cobrir suas 

necessidades da vida diária? 

(0) Não                           

(1) Sim 

 

O(a) senhor(a) é capaz de ler e escrever um bilhete simples? (se a pessoa responder que aprendeu a ler e 

escrever, mas esqueceu, ou que só é capaz de assinar o próprio nome, marcar NÃO) 

(0) Não                           

(1) Sim 

 

Até que ano da escola o(a) Sr (a) estudou?   

(1) Nunca foi à escola (nunca chegou a concluir a 1ª série primária ou o curso de alfabetização de 

adultos) 

(2) Curso de alfabetização de adultos 

(3) Primário (atual nível fundamental, 1ª a 4ª série) 

(4) Ginásio (atual nível fundamental, 5ª a 8ª série) 

(5) Científico, clássico (atuais curso colegial ou normal, curso de magistério, curso técnico) 

(6) Curso superior 
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(7) Pós-graduação, com obtenção do título de Mestre ou Doutor  

 

Quantos anos completos de escola? (desconsiderar anos repetentes) __________ anos.  

 

Quem mora com o(a) senhor(a)?  

(1) Mora sozinho (a)    

(2) Marido/ mulher/ companheiro (a)  

(3) Filhos ou enteados                                                

(4) Netos                                               

(5) Bisnetos                                           

(6) Outros parentes                                

(7) Pessoas fora da família 

 

O(a) Sr/Sra é proprietário(a) de sua residência? 

(0) Não                           

(1) Sim 

 

4)CONDIÇÕES DE SAÚDE IDENTIFICADAS: 

Algum médico já disse que o (a)sr(a) tem algum dos seguintes problemas de saúde? 

Hipertensão Arterial Sistêmica (pressão alta) ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Acidente Vascular Encefálico (derrame) ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Diabetes ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Parkinson  ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Convulsão ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Depressão  ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Vertigem/Tontura ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Perda de memória ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Incontinência ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Osteoporose ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Artrite ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Osteoartrose ( 0 )Não         ( 1 )Sim 

Total de condições relatadas:  

 

5)MEDICAÇÃO: 

Quais medicamentos o sr(a) usa? (colocar nomes, dosagens, horários):  
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

O sr(a)é capaz de tomar os medicamentos sozinho? (0) Não          (1) Sim 

Quantos medicamentos o sr(a) usa atualmente? Total:  

Usa benzodiazepínico? (Clorazepam, Lorazepam, Diazepam) (0) Não          (1) Sim 

Usa diurético? (Furosemida, Hidroclorotiazida) (0) Não          (1) Sim 

Usa Antiarrítimicos? (Amiodarona) (0) Não          (1) Sim 

Usa Psicotrópicos?  (Amitriptilina, Biperideno, Carbamazepina, Floxetina, Clorpromazina) (0) Não          (1) Sim 

 

6) DESEMPENHO FUNCIONAL – É capaz de realizar sozinho as seguintes atividades de vida 

diária? 

Sair de casa utilizando um transporte (ônibus ou carro) (0) Não          (1) Sim 

Caminhas pela vizinhança (0) Não          (1) Sim 

Preparar sua própria refeição (0) Não          (1) Sim 

Arrumar a casa (0) Não          (1) Sim 

Vestir-se (0) Não          (1) Sim 

Subir/Descer escadas (0) Não          (1) Sim 

Deitar e levantar da cama (0) Não          (1) Sim 

Tomar banho (0) Não          (1) Sim 

Total de atividades que consegue fazer  

 

7) HISTÓRICO DE QUEDAS: 

Caiu nos últimos seis meses? (0) Não          (1) Sim 

Se sim, quantas vezes?  

Foi acidental? Tropeçou? Objetos? Animais? (0) Não          (1) Sim 

EM RELAÇÃO À ULTIMA QUEDA:  

Quando caiu, sentiu tonteira? (0) Não          (1) Sim 

Quando caiu, teve falseio nas pernas? Perdeu o jogo das pernas? (0) Não          (1) Sim 

Quando caiu, teve visão turva? Visão escureceu? (0) Não          (1) Sim 

Quando caiu, perdeu a consciência? (0) Não          (1) Sim 

A queda ocorreu dentro de casa? (0) Não          (1) Sim 

Que hora ocorreu a queda (   )Manhã  (   )Tarde   (   )Noite 
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Teve lesão decorrente da queda? (0) Não      (1) Sim  

Qual?    

Teve fratura decorrente da queda     (0) Não  

(1) Sim;        (1)Punho     (2)Quadril        (3) Coluna: _______________ (4) Outro_________________ 

Procurou o serviço médico devido a queda? (0) Não          (1) Sim 

Deixou de realizar alguma atividade do dia-a-dia por causa da queda?           (0) Não           

(1) Sim Qual? 

Faz uso de bengala ou andador? (0) Não          (1) Sim 

Quem indicou o uso do dispositivo de 

auxílio? 

 

Recebeu treinamento para usá-lo? (0) Não          (1) Sim. Por quem? 

 

8) USO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

Quais serviços oferecidos pelo PSF utiliza:  

.a- Consultas médicas (0) Não          (1)Sim          

.b- Consultas odontológicas (0) Não          (1) Sim 

.c- Vacinas (0) Não          (1) Sim 

Participa de algum grupo de atividade realizado no PSF? (0) Não          (1) Sim 

Já recebeu visita de algum profissional de saúde no domicílio? (0) Não          (1) Sim 

Faz controle da saúde em outro local? (0) Não          (1) Sim 

.a- Serviço secundário (0) Não          (1) Sim 

.b- Serviço particular/ convênio (0) Não          (1) Sim 

Utiliza Ambulatório? (0) Não          (1) Sim 

a – Qual(is) profissional(is)?  

.b – Participa de algum grupo de atividade realizado no ambulatório? (0) Não          (1) Sim 

C – E em Centros de Convivência? (0) Não          (1) Sim 

 Foi hospitalizado no último ano? (0) Não          (1) Sim 

.a – Quantos dias ficou hospitalizado? (0) Não          (1) Sim 

Qual o motivo da internação?  

 

9) ALTERAÇÕES VISUAIS: 

Déficit visual (0) Não          (1) Sim 

Usa lentes (óculos) (0) Não          (1) Sim 

Alguma vez algum médico falou que o Sr(a) tinha Glaucoma? (0) Não          (1) Sim 

Alguma vez algum médico falou que o Sr(a) tinha Catarata? (0) Não          (1) Sim 



29 
 

 
 

História de cirurgias (0) Não          (1) Sim 

Outros  

 

10)OUTRAS ALTERAÇÕES:  

Perda da audição (0) Não          (1) Sim 

Teste do susurro  

Deformidade nos pés (0) Não          (1) Sim. Quais? ___________________________________ 

 Haluxvalgus, calosidades, dedos em garra, onicogripose, dor 

 

11) HÁBITOS DE VIDA 

O(a) sr(a) fuma? 

(0) Não, nunca fumou 

(1) Já fumou, mas parou. Fumou por quanto tempo? _________________ 

(2) Fuma. Há quanto tempo fuma? 

 

O(a) sr(a) consome bebidas alcoólicas?  

(1) Não, nunca bebeu. 

(2) Já bebeu, mas hoje não consome bebida alcoólica. 

(3) Uma vez por mês ou menos (bebe socialmente) 

(4) Bebe duas a quatro vezes por mês 

(5) Bebe duas a três vezes por semana 

(6) Bebe quatro ou mais vezes por semana 

 

O(a) Sr(a) realiza alguma atividade física de forma regular? No mínimo 30 minutos por ocasião.   

(0) Não          (1) Sim:  

(1). Hidroginástica  1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 

(2). Caminhada 1x (   ) 2x (   )  3x (   ) 

(3). Exercícios em clubes/academias/igreja, etc 1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 

(4). Outros: ______________________ 1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 

 

12) BEM ESTAR SUBJETIVO: 

Como sua saúde é de modo geral: (1) Ruim           (2) Mais ou menos             (3) Boa 

Como é a sua saúde, em comparação com a de outras pessoas da 

sua idade: 

(1) Ruim           (2) Mais ou menos             (3) Boa 

 

13) SATISFAÇÃO GLOBAL COM A VIDA: 
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 Pouco Mais ou 

menos 

Muito 

O Sr(a) está satisfeito com a sua vida hoje? (   ) (   ) (   ) 

Comparando-se com outras pessoas que tem a sua idade, o sr (a) diria que está satisfeito 

com a  sua vida?  

(   ) (   ) (   ) 

 

14) PRESENÇA DE DOR:  

O senhor(a) sente alguma dor no corpo?  

(0) Não          

(1) Sim; (informar para cada dor: local, há quanto tempo sente dor e intensidade da mesma) 

 

.a -  Local da dor: _______________________;  

(1) Aguda - menos de 6 semanas; (2) Crônica- mais de 6 semanas); 

Intensidade: _____________ 

 

                           ________________________________________________ 

                          0      1       2       3        4       5        6        7        8        9       10                  

               (sem dor)                                                                                     (dor máxima) 

 

15) SONO: 

Eu tomo remédios para dormir (0) Não          (1) Sim 

Eu acordo de madrugada e não pego mais no sono (0) Não          (1) Sim 

Eu fico acordado (a) a maior parte da noite (0) Não          (1) Sim 

Eu levo muito tempo para pegar no sono (0) Não          (1) Sim 

Eu durmo mal à noite (0) Não          (1) Sim 

 

16) SINTOMAS DEPRESSIVOS (Escala de Depressão Geriátrica): 

Em relação à última semana, responda: NÃO SIM 

Você está basicamente satisfeito com sua vida? 1 0 

Você deixou muitos de seus interesses e atividades? 0 1 

Você sente que sua vida está vazia? 0 1 

Você se aborrece com frequência? 0 1 

Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? 1 0 

Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?  0 1 

Você se sente feliz a maior parte do tempo?  1 0 
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Você sente que sua situação não tem saída?  0 1 

Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  0 1 

Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?  0 1 

Você acha maravilhoso estar vivo?  1 0 

Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?  0 1 

Você se sente cheio de energia?  1 0 

Você acha que sua situação é sem esperanças?  0 1 

Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?  0 1 

Escore total – ponto de corte > 5 pontos   

 

17) INCONTINÊNCIA URINÁRIA – ICIQ-SF 

Muitaspessoas perdem urina alguma vez. Estamos tentando decobrir quantas pessoas perdem urina e o 

quanto isso as aborrece. Ficaríamos agradecidos se você pudesse nos responder as seguintes perguntas, 

pensando em como você tem passado, em média, nas ULTIMAS QUATRO SEMANAS. 

1.Com que frequencia você perde urina? (assinale uma resposta) 

(0) Nunca 

(1) Uma vez por semana ou menos 

(2) Duas ou tres vezes por semana 

(3) Uma vez ao dia 

(4) Diversas vezes ao dia 

(5) O tempo todo 

2.Gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde (assinale uma resposta) 

(0) Nenhuma 

       (2) Uma pequena quantidade 

(4) Uma moderada quantidade 

(6) Uma grande quantidade 

3.Em geral, quanto que perder urina interfere em sua vida diária? Por favor, circule um número entre 0 

(não interfere) e 10 (interfere muito) 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

Não interfere                                           Interfere muito 

Escore ICIQ = (1 + 2 + 3)  _________________ 

 

Quando você perde urina? (Por favor, assinale TODAS as alternativas que se aplicam a você) 

(a) Nunca 

(b) Perco antes de chegar ao banheiro 

(c) Perco quando tusso ou espirro 
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(d) Perco quando estou dormindo 

(e) Perco quando estou fazendo atividades físicas 

(f) Perco quando acabei de urinar e estou me vestindo 

(g) Perco sem razão óbvia 

(h) Perco o tempo todo 

 

18) AUTOEFICÁCIA PARA QUEDAS (FALLS EFFICACY SCALE – FESI-Br) 

ATIVIDADES NEM UM POUCO 

PREOCUPADO 

UM POUCO 

PREOCUPADO 

MUITO 

PREOCUPADO 

EXTREMANTE 

PREOCUPADO 

Limpando a casa (passar pano, aspirar o pó, 

tirar poeira) 

(1) (2) (3) (4) 

Vestindo ou tirando a roupa (1) (2) (3) (4) 

Preparando refeição simples (1) (2) (3) (4) 

Tomando banho (1) (2) (3) (4) 

Indo às compras (1) (2) (3) (4) 

Sentando ou levantando de uma cadeira (1) (2) (3) (4) 

Subindo ou descendo escadas (1) (2) (3) (4) 

Caminhando pela vizinhança (1) (2) (3) (4) 

Pegando algo acima de sua cabeça ou no 

chão 

(1) (2) (3) (4) 

Ir atender ao telefone antes que ele pare de 

tocar 

(1) (2) (3) (4) 

Andando sobre superfície escorregadia (ex: 

chão molhado) 

(1) (2) (3) (4) 

Visitando um amigo ou um parente (1) (2) (3) (4) 

Andando em lugares cheios de gente (1) (2) (3) (4) 

Caminhando sobre uma superfície irregular (1) (2) (3) (4) 

Subindo ou descendo uma ladeira (1) (2) (3) (4) 

Indo a uma atividade social (ato religioso, 

reunião de família ou encontro no clube) 

(1) (2) (3) (4) 

Escore total     

 

19)  AVALIAÇÃO DE FRAGILIDADE (ITENS DE AUTO-RELATO) 
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1.PERDA DE PESO:O Sr(a) perdeu mais de 4,5 Kg de seu peso, de forma não intencional ou 

involuntária (sem fazer dieta ou regime) no último ano, considerando seu peso no ano anterior? Quantos 

quilos? 

(0) Não          (1) Sim  Se sim, quantos quilos aproximadamente? ____________ 

 

2.FADIGA (MOTIVAÇÃO): Pensando na última semana, diga com que frequência as seguintes coisas 

aconteceram com o(a) senhor(a):  

.a Sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das suas tarefas de todo dia? 

(0) Nunca/Raramente;   (1) Poucas vezes;   (2) Na maioria das vezes;    (3) Sempre 

.b Sentiu que não conseguiu levar adiante as suas coisas? 

(1) Nunca/Raramente;   (1) Poucas vezes;   (2) Na maioria das vezes;    (3) Sempre 

 

3.ATIVIDADE FÍSICA: MINESOTA 

Uma série de atividades de lazer está listada abaixo. Marcar “Sim” para as atividades que praticou nas 

últimas 2 semanas. Depois, marcar quantas vezes na semana. Quanto tempo despendido em cada uma 

das vezes  

Você realizou esta atividade?   Média de vezes 

por semana 

Tempo 

por 

ocasião 

 

N 

Ã 

O 

S

I

M 

     

A030 – 8,0 Uso voluntário de escada        

C280 – 6,0 Natação em piscina        

F560 – 4,5 Cortar grama atrás carrinho        

F590 – 5,0 Afofar, cavando, cultivando        

B150 – 4,5  Exercícios domiciliares orientados por 

algum profissional 

       

E400 – 4,0 Voleibal        

A010 – 3,5 Caminhada recreativa        

B160 – 6,0  Exercícios em clube/ academia/ igreja        

F580 – 4,5 Tirando o mato e cultivando        

A125 – 5,5 Dança         

G630 – 4,5 Pintura interna de casa        

B180 – 6,0 Corrida leve – caminhada acelerada        

B210 – 6,0 Musculação – academia da cidade         
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F610 – 6,0  Remoção de terra com pá        

0000 – 4,0 Faxina moderada        

A050 – 7,0 Caminhada com mochila – com sacolas        

F600 – 4,0 Trabalho com ancinho na grama        

A040 – 6,0  Caminhada ecológica        

Escore final do Minessota ________________kcal/ semana 

Somatório = mets x tempo em minutos x peso em kilogramas x 0,0175 

 

4.FORÇA DE PREENSÃO MANUAL (kgf):  

.a 1ª tentativa___________     .                  b  2ª tentativa_____________             .c 3ª tentativa_____________ 

 

.d Média final__________ 

 

5.VELOCIDADE DE MARCHA HABITUAL: Tempo gasto (s) para percorrer 4,6m (considerando 

2m de aceleração e 2m de desaceleração?) 

.a Tempo (s):  1ª tentativa________       .b 2ª tentativa_________      .c 3ª tentativa_____________ 

 

.d Média final (s)__________                                     .e VELOCIDADE MÉDIA (m/s):_______________ 

 

20) MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

Peso: _________ kg                           

Altura: _________m 

IMC:________Kg/m2 

Circunferência da cintura:___________ (posição ortostática, pés unidos, medir na altura da cicatriz 

umbilical) 

Circunferência do quadril: __________(posição ortostática, pés unidos, medir na altura do trocanter 

maior de fêmur) 

Circunferência da panturrilha: __________ (posição sentada, joelho a 90º e pés apoiados no chão) 

 

21) TESTE TIMED UP AND GO - TUG 

Tempo (s): 1ª tentativa___________       2ª tentativa_____________       3ª tentativa_____________ 

 

Média final (s)__________ 

 

22) SPPB 
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SPPB Pts 

Testes de equilíbrio    

 

PÉS LADO A 

LADO 

≥10 segundos = 1 ponto 

˂ 10 segundos = não realizar os demais 

testes de equilíbrio; ir para VM. 

 

 

SEMI TANDEM ≥ 10 segundos = 1 ponto 

˂ 10 segundos = ir para teste de 

velocidade de marcha 

 

 

TANDEM ≥ 10 segundos = 2 pontos 

3-9 segundos= 1ponto                                   

˂ 3 segundos= 0 pontos 

 

Teste de velocidade de 

marcha 

˂4,82 segundos = 4 pontos; 6,21-8,70 segundos = 2 pontos; ˃ 8,7 segundos = 1 

ponto; incapaz= 0 pontos 

 

Teste de sentar e 

levantar da cadeira  

(sujeito não deve 

apoiar as costas no 

encosto da cadeira -5 

repetições): 

Pré-teste: sujeito deve tentar se levantar uma vez da cadeira sem apoio dos 

braços. Caso não consiga aqui se encerra o teste (Pontuação= 0) 

Teste: ˂ 11,19 segundos = 4 pontos; 11,20 – 13,69 segundos = 3 pontos; 13,70 

– 16,69 segundos = 2 pontos; ≥ 16,70 segundos = 1 ponto. Se o participante 

não conseguiu se levantar as 5 vezes ou realizou o teste em tempo superior a 

60 segundos = 0 pontos 

 

 

        Pontuação total SPPB:  

 

23) AVALIAÇÃO – CARGA ALOSTÁTICA 

Durante os primeiros 15 anos de sua vida: 

1) Qual foi a situação econômica da sua família? (   ) boa  (   ) regular (   ) ruim 

2) Sua saúde era: (   ) excelente (   ) boa  (    ) ruim 

3) Houve momentos em que passou fome?  (   ) sim   (   ) não 

 

24) SHUTTLE WALK TEST 

85% FC Max prevista pela idade (220 – idade) ______________________ 

Distância _______________ 

Tempo _________________ 
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FC Inicial ________________         FC Final _________________  FC recuperação (5’) 

______________ 

PA Inicial ________________         PA Final _________________ PA recuperação (5’) 

______________ 

Frequência Cardíaca máxima atingida__________________ 

Percepção subjetiva de esforço (Escala de Borg)_______________________ 

EVA ________________________________________________________ 

Interrupção do Teste: estágio ___________________  volta _____________ 

Motivo da interrupção do teste: ___________________________________ 

 

25) AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 Tempo de aplicação do questionário:  

 O Sr/Sra gostou de participar da nossa 

pesquisa? 

( 0 )Não          ( 1 )Sim 

O Sr/Sra tem interesse em participar de 

grupos de atividades que podemos 

desenvolver a partir das informações que 

forneceu? 

( 0 )Não          ( 1 )Sim 

O Sr/Sra tem interesse em participar de outras 

pesquisas que podemos realizar na cidade? 

( 0 )Não         ( 1 )Sim 

 

26) DINAMOMETRIA ISOCINÉTICA 

 

27)  MEDIADORES INFLAMATÓRIOS (ATÉ 15 DIAS – DEIXAR AGENDADO) 

 

28) PARAMETROS ESPAÇO TEMPORAIS DA MARCHA – GAITRITE 

 

 

 

 

Estágio I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nº de voltas do estágio 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nº de voltas dadas                         

FC ao final de cada 

estágio                         


